PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ
Miss neslyšící a nedoslýchavá ČR 2018 a Mister neslyšící a nedoslýchavý ČR 2018

Finálový večer české soutěže Miss – Mister neslyšící a nedoslýchavá ČR 2018 se uskuteční na konci měsíce
května 2018, přesné místo a termín konání této soutěže, Miss - Mister neslyšící a nedoslýchavá ČR 2018,
bude všem přihlášeným dívkám a chlapcům oznámeno organizátorem soutěží spol. MISS DEAF s.r.o, nejdéle
do 2.3.2018 na jejich e-mail. Po zaslané přihlášce a zaslaných třech předepsaných fotech do soutěží, nejdéle
však do data 28. 2. 2018, vyčkejte až Vám organizátor soutěže napíše na Váš zaslaný a čitelně uvedený
e-mail ve Vaši přihlášce do soutěží, že Vaši přihlášku do soutěže obdržel a nejdéle do data 2. 3. 2018 Vám
organizátor této české soutěže, společnost MISS DEAF s.r.o, napíše na Váš e-mail, jestli jste byla nebo byl do
finálové soutěže Miss a Mister neslyšící a nedoslýchavá ČR 2018 která se uskuteční v Květnu 2018 přijat a nebo
přijata. Můžete se také ptát ve znakovém jazyce ohledně soutěží Miss a Mister neslyšící a neslyšící ČR 2018,
obou našich manageru české soutěže Markéty Maradové e-mail: maramar@seznam.cz a nebo managera
české soutěže Jakuba Vengláře e-mail: venglar.kuba@gmail.com Dívky se také mohou zeptat, kolem nácviku a
přípravy povinné volné soutěžní disciplíny v délce nejvíce 2 minut pro českou soutěž Miss a Mister neslyšící a
nedoslýchavá ČR 2018 Petry Gluchové, která na světové soutěži Miss – Mister Deaf World a Europe a Asia 2017
získala jeden z vítězných titulů Miss Deaf Europe 2017 e-mail: petra.gluchova@seznam.cz. Také se můžete
kolem přihlášky do české soutěže obracet na Irenu Přibilovou e-mail: Marihana@seznam.cz

Jméno a příjmení :
Trvalé Bydliště:
E-mail:
Výška:
Obvod přes boky:

Datum narození:

Číslo OP:

Telefonní spojení Mobil pro SMS :
Obvod přes prsa:
Obvod přes pas: (se měří hned nad pupkem )
(se měří v nejširším místě přes zadeček ) Ovládám znakový jazyk

Přihlášení dívek do výše uvedených soutěží: je od věku 17 let do věku 31 let (pořadatel má možnost udělit
výjimku věku a nebo výšky dívky nebo chlapce ).Dívka minimální výška od 155 cm výše. S přihláškou do soutěží,
dívka pošle tři fota: postava v plavkách, portrét obličeje a postava v šatech. Poslaná fota musí být kvalitní a ne
starší než 2 měsíce. Dále musí dívka zaslat oskenovaný O.P. a potvrzení o rozsahu sluchového postižení.
Přihlášení chlapci do výše uvedených soutěží výška nad 165 cm od věku 17 let do věku 32 let. Chlapci také
pošlou s čitelně vyplněnou přihláškou do soutěží tři předepsané kvalitní fota: postava v plavkách, portrét
obličeje a postava v šatech. Poslaná fota musí být kvalitní a ne starší než 2 měsíce . Dále musí chlapec zaslat
oskenovaný O.P. a potvrzení o rozsahu sluchového postižení.
Žádný jiný e-mail pro zaslání své čitelně vyplněné přihlášky a tří předepsaných fotek, do soutěží jak dívky tak
chlapci nepoužívejte, pouze tento který je zde uveden: e-mail josef@missdeafworld2011-2020.com nebo lze
také zasílat své přihlášky na e-mail manažerů soutěží Jakuba Vengláře e.mail: venglar.kuba@gmail.com nebo
Markéty Maradové e-mail : maramar@seznam.cz nebo Irenu Přibilovou e-mail: Marihana@seznam.cz .
V případě, že bude dívka nebo chlapec vybrán do finálové soutěže Miss - Mister neslyšící a nedoslýchavá ČR
2018 budou nejdéle do 2.3 .2018, každé vybrané dívce a chlapci zaslány na jejich e-mail veškeré podrobné
informace kolem české soutěže.
Vítězná dívka a chlapec soutěže Miss – Mister neslyšící a nedoslýchavá ČR 2018 bude reprezentovat Českou
republiku v roce 2018 v červenci, na světové soutěži Miss – Mister Deaf World a Europe a Asia 2018 a dále
také na World Fashion show 2018, které se také uskuteční u příležitosti konání světových soutěží po různých
městech v ČR. Také vítězné I. a II. Vicemiss a též I.a II. Vicemister neslyšící a nedoslýchavý ČR 2018, se budou
moci zúčastnit této World Fashion show 2018, po uhrazení zlevněného finančního poplatku za celý svůj pobyt.
POZOR !! Přihláškou a předepsané tři fota do české soutěže, musí zájemci poslat nejdéle do 28.2.2018 .
Pořadatel soutěží společnost MISS DEAF s.r.o. IČ 28504054 DIČ CZ 28504054 Senovážné nám 1464/6
Senovážné nám 1464/6 110 00 Praha 1 Mobil 777 277 773 e-mail: josef@missdeafworld2011-2020.com

